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Resumo: A Engenharia de Software considera a facilidade de uso um dos atributos 
essenciais dos produtos de software. O projeto de interface com o usuário é um dos fatores 
mais importantes para desenvolver com sucesso uma aplicação móvel. A partir de pesquisa 
bibliográfica, este artigo fornece uma visão geral dos conceitos de usabilidade e explora o 
processo de projeto centrado no usuário, apresentando e discutindo os principais fatores a 
serem considerados no levantamento de requisitos de usabilidade para projetos de interfaces 
com o usuário de software de dispositivos móveis. O estudo demonstra que a aplicação da 
norma ISO 13407 ajuda a atingir os objetivos para identificação dos requisitos fundamentais 
no início do projeto e pode ser eficiente no aumento da usabilidade na interface de usuário. 
Uma conclusão do estudo é que para se projetar de forma eficaz a interface com o usuário de 
dispositivos móveis, os engenheiros de software devem saber identificar os requisitos do 
usuário, das tarefas que serão executadas com o produto e do ambiente de uso. 
Palavras-chave: Interface de usuário; Processo centrado no usuário; Dispositivos móveis; 
Usabilidade. 

1. Introdução 

As tecnologias móveis estão mudando a forma dos seres humanos interagirem, 
afetando suas relações sociais, familiares, afetivas e profissionais. À medida que essas 
tecnologias começam a fazer parte da infra-estrutura de Tecnologia da Informação (TI) das 
organizações e do dia-a-dia das pessoas, é altamente importante, ao se construir uma 
estratégia de desenvolvimento de aplicações móveis, ter um entendimento aprofundado da 
interação do usuário com os dispositivos móveis. 

No desenvolvimento de um projeto de software que envolve a interação homem-
computador, o projeto de interface com o usuário é fundamental para o sucesso do sistema 
(SOMMERVILLE, 2003). Segundo Pressman (2006), a interface com o usuário pode ser 
considerada o elemento mais importante de um sistema ou produto baseado em computador. 
Nos projetos de software para computação móvel a interface é um desafio ainda maior. 

 
FIGURA 1 – Bases do desenvolvimento do estudo 
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Uma interface bem projetada deve ser a mais amigável possível, possibilitando ao 
usuário extrair todo o poder computacional de uma aplicação e utilizá-la de forma confortável 
proporcionando uma interação homem-computador transparente. Entretanto, uma interface 
mal projetada, pode se transformar em um ponto decisivo na rejeição de um sistema, 
independentemente de sua funcionalidade, podendo provocar ainda, a falha de uma aplicação 
que tenha sido bem projetada e desenvolvida.  

Diante desse cenário, verifica-se a grande importância de se facilitar a forma de 
utilização desses dispositivos computacionais móveis, isto é, disponibilizar uma interface bem 
planejada, visando facilidade de aprendizagem, simplicidade de uso e satisfação do usuário ao 
interagir com o sistema. 

A figura 1 representa as bases do desenvolvimento desse estudo que, tem por objetivo, 
identificar os fatores mais relevantes a serem considerados no levantamento de requisitos de 
usabilidade de aplicações móveis. Para atingi-lo, faz-se inicialmente uma revisão bibliográfica 
do estado-da-arte sobre usabilidade - buscando obter um conjunto coerente de definições do 
ponto de vista das normas ISO e pesquisadores do assunto - e sobre o projeto centrado no 
usuário, tomando como base a norma ISO 13407 "Processo de projeto centrado no usuário 
para sistemas interativos". Em seguida é abordado o processo de projeto de interface com o 
usuário e o contexto de uso de dispositivos móveis e sua importância no projeto de interface 
com o usuário. Por fim, é apresentada a conclusão, onde se procura mostrar uma direção dos 
principais requisitos para projetar interfaces com o usuário de software de dispositivos móveis 
com usabilidade. 

 

2. Dispositivos móveis 

Atualmente existe uma variedade de dispositivos móveis que oferecem uma gama 
enorme de serviços aos seus usuários, sendo os mais conhecidos o telefone celular, o 
Assistente Pessoal Digital (PDA) e o laptop. Existe também o telefone inteligente 
(smartphone) que combina as funcionalidades dos PDA’s com as funcionalidades dos 
telefones celulares. 

A mobilidade e os crescentes avanços computacionais introduzem vários desafios. A 
habilidade para ser portátil traz várias limitações aos dispositivos móveis. Estas limitações 
incluem baixo poder de processamento, capacidade de bateria, tamanho da tela e quantidade 
de memória (BURMAKIN & TUOMINEN, 2002; FORMAN & ZAHORJAN, 1994; 
HOLTZBLATT, 2005; KUKKONEN & KURKELA, 2003; SANDOVAL et al., 2004). 

a) Bateria: Dispositivos móveis são extremamente dependentes de baterias e, 
conseqüentemente, o tempo de bateria limita o uso de tais dispositivos. Fatores como peso e 
características adicionais nos dispositivos móveis como máquina fotográfica e filmadora, que 
consomem mais energia, devem ser considerados.  
b) Capacidade de armazenamento: Alguns dispositivos móveis não têm unidade de disco 
rígido para armazenamento o que torna a quantidade de memória muito importante para o seu 
desempenho. Entretanto, fatores como peso, tamanho e restrições de energia limitam o espaço 
de armazenamento em dispositivos móveis.  
c) Processamento limitado: A Unidade Central de Processamento (CPU) tem uma 
importância fundamental no desempenho geral de um dispositivo móvel. O seu poder 
computacional também está limitado devido aos fatores peso, tamanho e consumo de energia. 
d) Tamanho de tela: Quanto maior o tamanho da tela, mais pesado e conseqüentemente 
menos móvel torna-se o dispositivo. A tela é um dos componentes que mais contribuem para 
o peso total de um dispositivo móvel, bem como para o consumo de energia. 
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Contudo, grande parte dos fabricantes ainda está com o foco voltado em inovação e 
não em padronização (HOSBOND, 2005). Portanto, ao definirmos os requisitos de um projeto 
de software para dispositivos móveis, é muito importante levar em consideração a variedade e 
limitações de hardware e de software encontrados em dispositivos móveis. 

 

3. Usabilidade 
A interação é um processo que compreende as ações do usuário sobre a interface de 

um sistema, e suas interpretações sobre as respostas reveladas por esta interface, conforme 
apresentado na figura 2. 

 
FIGURA 2 – Processo de interação humano computador 
Fonte: Adaptado de SOUZA et al. (1999). 

 

A interface com o usuário tem importância fundamental em sistemas interativos, 
possibilitando a comunicação entre o usuário e o sistema, de modo que, quanto maior for o 
nível de usabilidade da interface, mais fácil será a comunicação. 

A usabilidade de um produto pode ser mensurada, formalmente, e compreendida, 
intuitivamente, como sendo o grau de facilidade de uso desse produto para um usuário que 
ainda não esteja familiarizado com o mesmo (TORRES & MAZZONI, 2004). 

 

3.1 Usabilidade na literatura especializada 

Para Nielsen (1993), a usabilidade é um dos aspectos que podem influenciar a 
aceitabilidade de um produto e se aplica a todos os aspectos do sistema com os quais a pessoa 
pode interagir, incluindo os procedimentos de instalação e manutenção e deve ser sempre 
medida relativamente a determinados usuários executando determinadas tarefas. 

Para que a usabilidade possa ser avaliada e medida, Nielsen (1993) a define em função 
destes cinco atributos: 

a) Aprendizagem: o sistema deve ser de fácil aprendizado para que o usuário possa começar a 
utilizá-lo rapidamente. 
b) Eficiência: o sistema deve ser eficiente no sentido de que uma vez que o usuário aprenda a 
utilizá-lo ele o faça com alta produtividade. 
c) Memorização: o sistema deve ser de fácil lembrança, ou seja, ao passar um determinado 
período sem utilizar o sistema o usuário pode utilizá-lo novamente sem ter que aprender tudo 
novamente. 
d) Erros: a taxa de erros deve ser baixa. Erros de extrema gravidade não devem ocorrer. Ao 
cometer algum erro, o usuário deve ter a possibilidade de recuperar o sistema para o estado 
imediatamente anterior ao erro. 
e) Satisfação: os usuários devem gostar do sistema. Ele deve ser agradável de ser utilizado 
para que as pessoas se sintam satisfeitas com o seu uso. 
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A usabilidade não está relacionada somente à interação, mas também às características 
de ajuda, documentação de usuário e instruções de instalação (FERRE et al., 2001). 

 

3.2 Usabilidade e a norma NBR 9241-11 

A norma NBR ISO 9241, de 1998, sobre “Requisitos ergonômicos para trabalho de 
escritórios com computadores” consiste de dezessete (17) partes que abordam diferentes 
aspectos referentes ao ambiente de trabalho e a práticas do projeto de diálogo utilizado. 

A parte onze (11) desta norma, “Orientações sobre usabilidade”, define usabilidade 
como sendo: “medida na qual um produto pode ser usado por usuários específicos para 
alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto específico 
de uso”, onde (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002, p.3): 

a) Eficácia é definida como a acurácia e completude com as quais usuários alcançam 
objetivos específicos; 
b) Eficiência como os recursos gastos em relação à acurácia e abrangência com as quais os 
usuários atingem os objetivos; 
c) Satisfação como a ausência do desconforto e atitudes positivas para com o uso de um 
produto; 
d) Contexto de uso sendo usuários, tarefas, equipamentos (hardware, software e materiais), e 
os ambientes físico e social no qual o produto é usado. 

Embora a norma NBR 9241-11 se aplique ao trabalho de escritório com 
computadores, ela também pode ser aplicada em outras situações onde o usuário está 
interagindo com um produto para alcançar seus objetivos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICAS, 2002, p.2), como exemplo, em dispositivos computacionais móveis. 

 

3.3 Usabilidade e a norma NBR ISO/IEC 9126-1 
A norma NBR ISO/IEC 9126-1, de 2003, “Engenharia de software: Qualidade de 

produto” é uma norma que descreve um modelo de qualidade do produto de software 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003, p.2). Esta norma traz o 
conceito de “qualidade em uso” que é definida como “capacidade do produto de software de 
permitir que usuários especificados atinjam metas especificadas com eficácia, produtividade, 
segurança e satisfação em contextos de uso especificados”. 

Embora seja mais ampla, esta definição é similar à definição de usabilidade da NBR 
9241-11, e também faz referência ao contexto de uso. A norma ressalta que a qualidade em 
uso é sob a perspectiva do usuário e é medida em termos de resultado de uso do software no 
ambiente especificado e não em função das propriedades do próprio software. 

 

3.4 Usabilidade e os dispositivos móveis  
Enquanto o computador de mesa é utilizado para tarefas que exigem concentração do 

usuário e são executadas durante um longo período de tempo, os dispositivos móveis são 
utilizados para aplicações mais rápidas e exclusivas do ambiente móvel. Para a computação 
móvel, segundo Lee et al., (2005), a usabilidade de um dispositivo móvel depende de vários 
fatores, incluindo o usuário, o ambiente e as características do dispositivo. 

a) Características do usuário: A interação do usuário com um dispositivo móvel depende, até 
certo ponto, de suas características pessoais como “Flexibilidade e Destreza” (um usuário 
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adulto pode ter dedos maiores e precisar de um teclado maior) e “Conhecimento e 
Capacidade” (geralmente, os dispositivos mais úteis são os simples e mais intuitivos de usar, 
por outro lado, se o dispositivo for muito difícil de dominar, o usuário não o achará útil). 
b) Características do ambiente: O ambiente do usuário afeta a escolha de dispositivo. Em 
“Condições normais de funcionamento” um dispositivo móvel pode trabalhar sob as 
condições normais de trabalho do usuário, devendo também trabalhar em “Condições 
extremas” (como calor, frio, umidade, seca e luz natural e artificial). 
c) Características de dispositivo: Os dispositivos móveis têm características próprias 
diferentes, que podem afetar a usabilidade total. Características como “Tempo de 
inicialização” (em aplicações de tempo crítico pode requerer um dispositivo com inicialização 
imediata), “Integridade de dados” (se um usuário não puder tolerar perda de dados e 
necessitar de armazenamento permanente, no próprio dispositivo), “Robustez/resistência” (os 
dispositivos móveis geralmente não são muito robustos e podem se quebrar se forrem 
derrubados) e “Interface com o usuário” (as características intrínsecas do dispositivo podem 
incapacitá-lo a desempenhar certas funções, devido à sua natureza de interface com o 
usuário). 

Portanto, a usabilidade dos dispositivos móveis não fica restrita à interface com o 
usuário. As características do usuário, do ambiente e dos dispositivos móveis são fatores que 
influenciam a interação e devem ser considerados tanto no processo de projeto de interface 
quanto na avaliação de usabilidade. 

 

4. A Norma ISO 13407 (Processo de projeto centrado no usuário para sistemas 
interativos) 

O propósito de projetar um sistema interativo é satisfazer as necessidades de usuários, 
ou seja, prover qualidade em uso (BEVAN, 1999), que é (ou pelo menos deveria ser) o meio 
para alcançar qualidade nos produtos de software (BEVAN & BOGOMOLNI, 2000). 

A norma ISO 13407, de 1999, sobre “Processo de projeto centrado no usuário para 
sistemas interativos” fornece orientações sobre as atividades de projeto centrado no usuário 
que acontecem ao longo do ciclo de vida de sistemas interativos computacionais 
(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 1999). Descreve um 
ciclo de desenvolvimento iterativo onde as especificações de requisitos de produto esclareçam 
corretamente os requisitos do usuário e da organização, bem como especifica o contexto no 
qual o produto será usado. 

 

4.1 Projeto centrado no usuário 
O projeto centrado no usuário, ou UCD (User-Centered Design), tem como princípio 

focalizar desde o começo os usuários e as tarefas que desenvolvem num determinado 
ambiente, medir a utilização do produto observando a interação do usuário com ele e utilizar 
um processo de design iterativo, onde o design pode ser modificado após as fases de 
prototipação ou testes. 

Projeto centrado no usuário é uma atividade multidisciplinar que incorpora fatores 
humanos e conhecimento de ergonomia e técnicas com o objetivo de aumento da eficácia e 
eficiência, melhorando as condições humanas de trabalho, segurança, desempenho e evitar 
possíveis efeitos contra a saúde do homem (BEVAN, 1999). 

A norma ISO 13407 define um conjunto de princípios que incorporam a perspectiva 
do usuário no processo de desenvolvimento de software: 
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a) Distribuição apropriada de função entre o usuário e sistema: determinando quais aspectos 
do trabalho ou tarefa devem ser controlados por software e hardware; 
b) Envolvimento ativo de usuários: utiliza as pessoas que têm maiores conhecimentos no 
contexto que a aplicação será usada, visando com isso, um aumento no compromisso de 
participação no desenvolvimento do software; 
c) Repetição de soluções de projeto: requer a avaliação contínua nas fases iniciais dos 
usuários finais por técnicas de prototipação diferentes; 
d) Times Multidisciplinares: alimentam um processo de desenvolvimento colaborador com o 
envolvimento de especialistas de várias áreas, cada um cooperando e compartilhando seus 
conhecimentos. 

De acordo com a norma, há quatro principais atividades, apresentadas na figura 1, que 
devem ser empregadas para incorporar requisitos de usabilidade no processo de 
desenvolvimento de software centrado no usuário.  

1) Compreender e especificar o contexto de uso: o objetivo é obter as informações sobre as 
características dos usuários, o ambiente de uso e as tarefas que serão executadas com o 
produto, além de fornecer uma base para as atividades de avaliações posteriores. 
2) Especificar os requisitos do usuário e da organização: determinar os critérios de sucesso 
para a usabilidade do produto em termos das tarefas realizadas pelos usuários, bem como 
diretrizes e limitações do projeto. 
3) Produzir soluções de projeto: incorporar conhecimentos de interface homem-computador 
nas soluções de projeto. As possíveis soluções de projeto são exploradas, descrevendo-as 
através da utilização de protótipos. As primeiras soluções de projeto podem ser baseadas em 
experiências anteriores ou utilização de normas e guias, que são refinados através de feedback 
do usuário. 
4) Avaliar projetos em relação aos requisitos do usuário: a usabilidade do projeto deve ser 
avaliada em relação às tarefas dos usuários, tendo como objetivo, confirmar o nível em que os 
requisitos da organização e dos usuários foram alcançados, fornecendo também informações 
para o refinamento do projeto. 

 
FIGURA 2 – Processo de projeto centrado no usuário 
Fonte: INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (1999). 
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O ciclo dessas atividades termina quando a “avaliação do projeto em relação aos 
requisitos do usuário” é executada com um resultado satisfatório. 

Os benefícios da usabilidade através do projeto centrado no usuário orientados pela 
norma ISO 13407 podem incluir o aumento da produtividade, aumento na qualidade de 
trabalho, reduções de custos em treinamento e aumento da satisfação do usuário.  

O relatório técnico ISO TR 18529, de 2000, sobre “Ergonomia de interação homem-
sistema - Descrições sobre o ciclo de vida centrado no usuário”, contém uma definição e uma 
estruturada formalizada do processo centrado no usuário descrito na ISO 13407. O modelo de 
maturidade de usabilidade descrito na ISO TR 18529 pode ser utilizado em conjunto com a 
ISO 15504, “Avaliação de processo de software”, para avaliar a capacidade de uma 
organização na utilização do processo de desenvolvimento centrado no usuário (ISO 
STANDARDS, 2006). 

 

5. Interface com o usuário 
Na engenharia de software, a interface de usuário é uma das características que vêm 

sendo priorizadas e com enfoque especial no usuário. Segundo Sommerville (2003), os 
projetistas não devem impor seus pontos de vista a respeito de uma interface que seja 
aceitável pelos usuários. Devem tornar o usuário parte do processo de projeto de interface, 
isto é, adotar a abordagem de projeto centrado no usuário, que depende da prototipação de 
interface e do envolvimento do usuário com o processo de projeto de interface. 

Do ponto de vista da engenharia de software, a prototipação, aliada a uma metodologia 
de desenvolvimento iterativa, implica produzir uma versão limitada do produto com o intuito 
de responder a questões específicas sobre a viabilidade ou adequação da interface e sua 
produção, sendo utilizada ainda, para evitar possíveis desentendimentos com o cliente. Dessa 
forma, torna-se parte essencial do processo de projeto de interface e uma ferramenta muito 
importante para definir, juntamente com o usuário final, uma interface que atenda às suas 
necessidades reais. Segundo Preece et al. (2005), os protótipos proporcionam uma perspectiva 
acerca da experiência do usuário melhor do que a perspectiva que simples descrições 
poderiam oferecer.  Para Sommerville (2003), as descrições textuais e os diagramas não são 
suficientemente bons para exprimir os requisitos da interface com o usuário devido à sua 
natureza dinâmica, desse modo, o autor dá fundamental importância à prototipação 
evolucionária, com o envolvimento do usuário final, no desenvolvimento de interfaces 
gráficas com o usuário, destinadas a sistemas de software. 

 

5.1 Interface com o usuário de software de dispositivos móveis 
Novas plataformas de computação e comunicação criam a possibilidade para novos 

modelos de negócios e novas aplicações que têm influência na vida das pessoas. No entanto, 
novas plataformas também exigem a revisão dos métodos e princípios de projetos da 
atualidade. Os dispositivos móveis estão abrindo novas oportunidades de negócios para 
empresas e usuários e novos desafios de projeto de software (HOLTZBLATT, 2005). 

Os desafios tecnológicos em desenvolvimento de sistemas móveis são significativos, 
e, em sua pesquisa, Hosbond & Nielsen (2005) detectam a relevância em design e interface 
homem-computador (IHC). Com o avanço da computação móvel, foram criadas novas formas 
de interface e exibições de informação (HALLNÄS & REDSTRÖM, 2002). 

Nesse contexto, a interface com o usuário de dispositivos móveis é uma área 
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importante e crítica na qual os desenvolvedores precisam levar em consideração ao 
desenvolver aplicações móveis (LEE et al. 2005; MYERS & BEIGL, 2003). 

6. Análise do contexto de uso das aplicações móveis 
Para analisarmos o processo de desenvolvimento de interface com o usuário devemos 

entender o contexto em que as aplicações móveis são desenvolvidas. As aplicações móveis 
são projetadas, desenvolvidas e implantadas por razões de negócio, como melhorar a 
produtividade, aumento de precisão e outras métricas (LEE et al., 2005). 

Um princípio-chave de todos os modelos de engenharia de software é “entenda melhor 
o problema antes de tentar projetar uma solução” (PRESSMAN, 2006). Com base na norma 
ISO 13407, para os projetos de interface com o usuário, entender o problema significa 
entender:  

a) As pessoas (usuários finais) que vão interagir com o sistema por meio da interface – 
Análise do usuário; 
b) As tarefas que os usuários finais devem realizar para fazer seu trabalho – Análise da tarefa; 
c) O ambiente em que essas tarefas serão conduzidas – Análise do ambiente de trabalho. 

TABELA 1: Técnicas de coletas de dados utilizadas na atividade de identificação de requisitos 
Técnica Boa para Tipo de dados Vantagens Desvantagens 

Questionários 
Responder a 

questões 
específicas 

Dados 
qualitativos e 
quantitativos 

Pode atingir várias pessoas 
com poucos recursos 

O design é crucial. O índice 
de resposta pode ser baixo. 
As respostas podem não ser 

o que você deseja 

Entrevistas Explorar 
questões 

Alguns dados 
quantitativos, 

mas mais 
qualitativos 

O entrevistador pode guiar o 
entrevistado se necessário. 
Encoraja o contato entre 

desenvolvedores e usuários 

Requer tempo. Ambientes 
artificiais podem intimidar o 

entrevistado 

Grupos de 
foco e 

workshops 

Coletar vários 
pontos de vista 

Alguns dados 
quantitativos, 

mas mais 
qualitativos 

Ressalta áreas de consenso e 
conflito. Encoraja o contato 

entre desenvolvedores e 
usuários 

Possibilidade de dominarem 
certos tipos de 
personalidade 

Observação 
natural 

Entender o 
contexto da 
atividade do 

usuário 

Qualitativo 
Obserevar o trabalho real 

oferece percepções que outras 
técnicas não podem oferecer 

Requer muito tempo. 
Grandes quantidades de 

dados 

Estudo de 
documentação 

Aprender sobre 
procedimentos, 

regulamentações 
e padrões 

Quantitativo Não compromete o tempo dos 
usuários 

O trabalho diário será 
diferente dos procedimentos 

documentados 

Fonte: PREECE et al. (2005). 

 

A tabela 1 apresenta algumas técnicas utilizadas para identificação de requisitos que 
devem auxiliar na compreensão desses elementos. Ela inclui vantagens e desvantagem para 
cada técnica e sinaliza para o tipo de informação que se pode obter, como respostas a questões 
específicas, e para o tipo de dados que possibilita, como qualitativo e quantitativo. 

 

6.1 Análise do usuário 
O usuário deve sempre ser o foco central de interesse do projetista ao longo do design 

da interface. O objetivo da análise de usuários é identificar quem são os usuários e 
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caracterizá-los, isto é, especificar quais funções exercem e quais capacidades possuem 
(SOUZA et al., 1999). 

Outro fator importante é que a imagem mental, onde cada usuário pode ter uma 
percepção do sistema do software diferente de outros usuários, pode convergir com o modelo 
de projeto do engenheiro de software, que pode ser muito diferente da imagem mental. Dessa 
forma, é importante entender os usuários em si, bem como o modo pelo qual vão usar o 
sistema (PRESSMAN, 2006). 

Os projetistas de interfaces devem levar em consideração os diferentes tipos de 
usuários, isto é, quanto ao nível de conhecimento ou grau de experiência em informática. 
Ketola & Röykkee (2001), sugerem que, na computação móvel, o usuário novato é aquele que 
nunca utilizou um dispositivo móvel ou tem pouca experiência com o mesmo, por exemplo, 
um usuário novato pode ter realizado ou recebido chamadas em telefones celulares. O usuário 
casual é aquele que possui um dispositivo móvel, entretanto, utiliza ocasionalmente algumas 
funções básicas, como exemplo a agenda, calculadora e câmera digital, e seu estilo de vida 
não esta baseado no uso de dispositivos moveis. Um usuário avançado sempre leva junto de si 
um dispositivo móvel, fazendo uso frequentemente de diferentes funções. 

 

6.2 Análise da tarefa 

O objetivo da análise de tarefas é fornecer ao desenvolvedor a visão dos usuários das 
tarefas que eles precisam realizar. A modelagem de tarefas consiste em formalizá-las de 
forma a mapeá-las na interface gráfica (SOUZA et al., 1999). O objetivo da análise de tarefa é 
responder às seguintes questões (PRESSMAN, 2006): 

a) Qual trabalho será realizado pelo usuário em circunstâncias específicas? 
b) Quais tarefas e subtarefas serão realizadas quando o usuário faz o trabalho? 
c) Quais objetos específicos do domínio do problema serão manipulados pelo usuário à 
medida que o trabalho é realizado? 
d) Qual a seqüência de tarefas de trabalho – o fluxo de trabalho? 
e) Qual a hierarquia das tarefas? 

Para responder a essas questões, o engenheiro de software pode utilizar um modelo 
proposto pela Linguagem de Modelagem Unificada (UML), denominado modelo de caso de 
uso. Os casos de uso indicam todas as funcionalidades possíveis do sistema e não se 
sobrepõem. Quando utilizado como parte da análise da tarefa, o caso de uso é desenvolvido 
para mostrar como um usuário final realiza alguma tarefa específica relativa ao trabalho. 

 

6.3 Análise do ambiente de trabalho 
Dada a importância da análise do ambiente em projetos de interface, Mandel (1997), 

alerta que quando há alguma mudança física no ambiente, ou uma mudança total no conteúdo 
da informação que o indivíduo está processando, então ele muda imediatamente o foco de sua 
atenção para a nova informação. Mudanças súbitas ou significativas no sistema perceptivo 
atraem a atenção. Isto pode ocorrer em virtude de uma variação luminosa, sonora, no 
movimento, nas cores, novidades ou complexidade da informação. 

Segundo Lee et al., (2005), o ambiente do usuário afeta inclusive a escolha de 
dispositivo móvel, devendo trabalhar sob as condições normais de trabalho do usuário, bem 
como em condições extremas (como calor, frio, umidade, seca e luz natural e artificial). 

Nesse contexto, é importante identificar os aspectos do ambiente físico de trabalho e 
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as características e limitações do dispositivo móvel. Fatores como iluminação e nível de 
barulho devem ser considerados pelos desenvolvedores, caso contrário, poderão se opor à 
mobilidade do dispositivo e facilidade de uso da interface. 

 

7. Melhores práticas para projetar aplicações móveis com usabilidade 
Uma aplicação para dispositivo móvel deve ser apresentada para o usuário como uma 

aplicação de uso fácil e ágil. Além disso, deve conter uma estrutura de navegação clara, exigir 
o mínimo possível de informações do usuário, pois a entrada de dados nesses dispositivos é 
um problema devido a sua crescente miniaturização, e apresentar ao usuário apenas as 
informações mais relevantes. 

TABELA 2 – Melhores práticas para o desenvolvimento de interface com o usuário de dispositivos móveis 
Prática Descrição 

Evitar dependências 
de hardware 

As características fundamentais de cada tipo de dispositivo móvel afetam a interface 
com o usuário. Além disso, para tornar a tarefa mais realizável e prática, limitar o 
número de tipos de dispositivos habilitados a receber a aplicação, de modo que pelo 
menos estes passem por testes de usabilidade. 

Evitar usar recursos 
específicos 

Evite usar recursos específicos a um determinado dispositivo móvel, pois isto 
limitará o uso da aplicação. 

Utilizar menus 
curtos 

Use menus curtos ao invés de exigir que o usuário digite dados. É melhor fornecer 
uma curta lista de opções que solicitar entrada de dados. 

Reduzir a rolagem 
horizontal 

O espaço de tela em dispositivos móveis é limitado, desse modo, é importante fazer o 
melhor uso possível desse espaço. Um item-chave para usabilidade é minimizar ou, 
preferivelmente, evitar a necessidade de rolagem horizontal. 

Solicitar o mínimo 
de dados do usuário 

Muitas vezes será inevitável que o usuário seja obrigado a entrar com dados, no 
entanto, tente solicitar o mínimo necessário, evitando repetição de informações 
coletadas anteriormente. 

Testar a aplicação 
nos ambientes que o 

dispositivo móvel 
será utilizado 

Teste ao máximo possível a aplicação, simulando as mais diversas ocasiões de uso 
como: se a tela será visível sob sol forte, se é facilmente lida e compreendida, mesmo 
quando o usuário está caminhando e se pode ser acessada por qualquer aparelho com 
visualização similar. 

Implementar 
conjuntos separados 

de páginas 

Ao desenvolver uma aplicação que suporte múltiplos tipos de dispositivos móveis, 
pode ser útil considerar a utilização de conjuntos separados de páginas que sejam 
individualmente adequadas a tipos específicos de dispositivos móveis. 

Fonte: Adaptado de LEE et al.(2005); TAURION (2005). 

 

A partir de LEE et al. (2005) e TAURION (2005), foi criada uma tabela (tabela 2) com as 
melhores práticas no desenvolvimento de interface com o usuário de dispositivos móveis. 

 

8. Conclusão 
O estudo demonstra que as restrições intrínsecas dos dispositivos móveis têm 

aumentado a complexidade no desenvolvimento de interface com o usuário desses 
dispositivos e que a usabiliidade de um produto não é medida apenas pelas características do 
próprio produto, mas também pelas circunstâncias específicas nas quais um produto é 
utilizado. Portanto, nesse ambiente de mobilidade com recursos escassos, as aplicações 
móveis devem oferecer valor ou funcionalidade suficientemente grande para que o usuário 
supere as restrições de usabilidade intrínsecas do dispositivo. A norma ISO 13407, embora 
forneça uma direção para o modelo de processo centrado no usuário, não é suficiente para 
garantir um alto nível de usabilidade em interfaces de usuários. A preocupação com os fatores 
humanos é tão importante quanto o estudo de novas tecnologias, desse modo, para projetar 

 
10



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 
interfaces que realmente ofereçam suporte às atividades dos usuários, os engenheiros de 
software e projetistas de interface devem, além de utilizar da criatividade para fazer o máximo 
com o mínimo, conhecer quem são os usuários, suas necessidades e o ambiente em que os 
dispositivos móveis serão utilizados. A correta compreensão desses elementos constitui a base 
dos requisitos e os pontos fundamentais que devem ser considerados durante um processo de 
desenvolvimento de interface. Uma proposta de modelo de processo de desenvolvimento de 
interface com o usuário de software de dispositivos móveis, bem como sua validação através 
de estudos de caso, trará relevantes contribuições como trabalhos futuros.  
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